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Anlægsbranchen er i den grad en branche i evig forandring. Det er en branche som altid er på 
udkig efter nye teknikker, som kan medvirke til at projekterne gennemføres projekterne mere 
sikkert, mere effektivt og gerne til en bedre pris. 

Det er også interessant at se hvordan udvikling af metoder ved samarbejde på kryds og tværs 
af producenter, entreprenører, rådgivere, videns institutioner, kommuner og forsyninger.  
Et samarbejde kan således se ud på mange måder i dag. Men uanset om det er i partnering, 
som udviklingsprojekt eller der bare er noget der ser ud til at være en god idé, så skal der  
altid være nogen der tør satse og prøve det af. Virker det? Har det en gang på jorden?

Heldigvis er der mange der tør prøve noget nyt. Rundt om i landet bliver der afprøvet nye tek-
nikker som kan sætte standarden for de kommende projekter. Kendte metoder fra vejbygning 
bliver modificeret så de kan anvendes indenfor afløbsteknikken. Robot teknologien står også 
og byder sig til. Er ”gamle” metoder som vakuum systemer ved at få en renæssance?  
Nye produkter og nye metoder bliver afprøvet i fuld skala.

EVA temadagen d. 20. september har ny anlægsteknik som omdrejningspunkt. Det er lykkes at 
få en lang række spændende indlæg på programmet. Derfor er temadagen en oplagt mulighed 
for at suge til sig af ny viden og høre hvad dine kollegaer rundt om i landet har fundet på. 

Temadagen forgår i skønne rammer på Hotel Nyborg Strand.

Vel mødt i Nyborg!
EVA-udvalget

Leder
 
– Nye anlægsteknikker



Næste EVA Temadag bliver afholdt  
torsdag den 20. september 2018 i velkendte,  
gode rammer på Hotel Nyborg Strand. 

EVA-temadag
EVA-udvalget indbyder til

Torsdag den 20. september 2018, Hotel Nyborg Strand

Nye anlægsteknikker

Deltagergebyr 

Medlem af EVA 
1300 kr. 

Øvrige  
1500 kr. 

Ingeniører,  
Ikke medlem af IDA 
3450 kr.

Studerende gratis 
 

Tilmelding 
Tilmeld dig på  
IDAs hjemmeside 
 

Hvor du opgiver 

• Arrangement nr.  
• Navn 
• Adresse 
• Tlf. nr.  
• E-mail  
• Helst fødselsdato  
• Oplysning om du er  
 ingeniør eller ej.

  (Arrangementet  
   er  åbent for alle)
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Anlægsbranchen ligger aldrig stille.  
Nye udfordringer skal løses samtidig med 
at der skal effektiviseres og optimeres. 
Derfor bliver der rundt i landet udviklet  
og afprøvet nye, spændende teknikker. 

På programmet er præsentation af 
en række af disse nye og spændende 
anlægsteknikker. Der er både nogle der 
er helt nye og eksperimenterende, men 
også nogle der er taget i drift og der- 
med kan give et godt bud på anlægs-  
og driftsomkostninger, erfaringer med 
driften og ikke mindst om resultaterne 
lever op til forventningerne.

Kom og hør en lang række  
spændende indlæg i et  
godt selskab!

Sommerhilsen
EVA-Udvalget



Program 
 
 9:30 Kaffe/rundstykker

10:00 Velkomst, indledning 
   v . Kjartan Gunnarsson Ravn, EVA-udvalget

Del 1 
10:05 Kloakering med vakuumsystemer
   Efter en lang periode i ”skammekrogen” har der inden for de seneste år været en stigende interessefor  

vakuumsystemer. Er vakuumsystemerne ved at få sin renæssance eller er der tale om en døgnflue?  
 Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer fra Mariagerfjord Vand a/s, som i 2017 idriftsatte et  
vakuumsystem til afledning af spildevand fra ca. 250 sommerhuse, og som pt som pt. er ved at etablere 
vakuumsystem for yderligere ca. 750 sommerhuse. EnviDan er bygherrerådgiver på projektet.

   v . Søren Holm Andersen, Envidan 

10:30 Fra gyngende grund til færdigt bassin med cementstabilisering
   Det blev under udførelsen af renovering af et åbent bassin i Værløse for Novafos konstateret at den  

udbudte traditionelle løsning med membran, dræn og grusopbygning ikke var den ideele løsning,  
hvorfor der i samarbejde med entreprenøren blev valgt at udføre en alternativ anlægsmetode til   
bassinrenovering med cementstabilisering af bassinbund og sider.

   v . Martin Christensen, Rambøll 

11:00 Pause

Del 2 
11:10 Skybrudsledninger  

– tilslutning af regnvandsstikledninger ved No Digløsninger
   Frederiksberg Forsyning etablerer nye ø 2000 mm skybrudsledninger under Femte Juni Plads,  

Dalgasboulevard og Nyelandsvej ved tunnelering. Indledningsvis vil der blive givet en kort introduktion 
af projektet v. Jesper Lindholm.

   For at minimere gener fra traditionel gravning mest muligt udføres der No Dig løsninger for tilslutning  
af stikledninger udført inde fra tunnelrørene. Forskellige metoder vil blive gennemgået  
v. Poul Erik Christensen.

   v . Jesper Lindholm, Krüger A/S og Poul Erik Christensen, Østergaard 

10:35 Konstruktion af transportbånd til flytning af opgravningsjord i bymidter
   For at minimere de trafikale gener for trafikanterne på Odenses mest trafikerede gade, Vestre Stationsvej, 
   hvor Odense Banegård ligger ud til, har T C ANLÆG konstrueret et transportbånd, der flytter opgravnings- 

jorden til bag gravekasserne og således sparer kørslen ud i trafikken.
   v . Torben Clausen, TC Anlæg

 
12:00 Frokost



Del 3
13:00 Kalkstabilisering sikrer øget genanvendelse af ressourcer
   I partneringsamarbejdet mellem Silkeborg Forsyning A/S, Arkil A/S og EnviDan A/S er der  

udviklet en ny metode, som øger genanvendelsen af lerjord. På grund af et stort behov for at  
udskifte den eksisterende råjord, opstod idéen med at anvende kalkstabilisering af råjorden.  
Problemet var at der i våde perioder var store krav til bæreevne sammen med etablering af  
store rør i stor dybde, som gjorde, at der skulle udskiftes store mængder lerjord. Lerjord der  
under tørre forhold sagtens kunne genindbygges blev altså under våde forhold udskiftet  
med sand.

   Partneringsamarbejdet har således udviklet en metode, hvor det er muligt at kalkstabilisere  
den eksisterende våde lerjord og derved genindbygge jorden igen. Dette giver mindre  
jordtransport og dermed mindre co2 udledning samt en større genanvendelse af de  
eksisterende ressourcer.”

   v . Finn Hjerrild Johansen, Envidan 

13:40 Kontrolordningen og Svovlbrinte-robot
   Præsentation af Kontrolordningen For Ledningsrenoveringer og bulletiner fra No-Dig verdenen. 
   -  Præsentation af KLR, organisationen bag og dens formål. Kenn
   -  Præsentation af produkter optaget i KLR, kravspecifikationer og tekniske bestemmelser.  Flemming
   -  Præsentation af nye produkter og initiativer i No-Dig verdenen med KLR briller. Kenn/Flemming
   v . Kenn Henrik Lange, Ikast-Brande forsyning og Flemming, Teknologisk Institut 

14:15 Kaffe 

Del 4 

14:30 Innovative afvandingsløsninger 
   Med udgangspunkt i netop etableret LAR løsning i Krogsbølle for VandCenterSyd vil  

ACO præsentere eksempler på systemer til klimasikring og regnvandshåndtering  
udført i Danmark.

   Den konkrete sag i Krogsbølle består af tag- og vejafvanding via en nytænkning af  
linjedræn, der kombinerer kantsten med afvandingsrender og fører vandet til recipient. 

   v . Hans Olsen, Adm . Direktør ACO Nordic A/S

   v . Søren Kjærsgaard, Rådgivende vandtænker,  ACO Nordic A/S 

15:00 Grisetrug i stor fællesledning 
I Langelinie i Odense er et ”grisetrug” støbt ind en større fællesledning.  
Dette er for at gøre den mere selvrensende ved tørvejrsflow.  
Hør om formål, etablering og de første driftserfaringer.

   v . Hans Møller, Aarsleff 

15:30 Afrunding og afslutning



Siden 1979 har Styregruppen bag Spildevandskomiteens 
regnmålersystem i samarbejde med DMI sørget for driften 
af SVK regnmålerne.  dag har systemet 47 Brugere og 21 
Abonnenter, der trækker data fra systemets 171 regnmålere 
primært via en hjemmeside.

Hjemmesiden er løbende blevet udviklet. Ved sidste opdatering blev 
siden bl.a. udvidet med en grafisk interface. Ydermere har Styregrup-
pen i en del år haft ønske om en udvidet databearbejdning og visu-
alisering af data, og har arbejdet med diverse muligheder for dette, 
herunder benyttelse af kobling til f.eks. Ramregn eller lignende pro-
dukter. Men da økonomien i SVK er begrænset, så må der prioriteres  
i forhold til udviklingen og det er der blevet! 

For at sikre at fremtidige investeringer i udvikling giver værdi for  
en tilstrækkelig bred gruppe brugere og abonnenter, ønsker Styre-
gruppen derfor på nuværende tidspunkt at inddrage jer i denne  
prioritering, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvad der er brug for.

Derfor inviteres brugere (ejere af en eller flere regnmålere)  
og abonnementer (abonnement på træk af data)  
til workshop: 

Torsdag den 16 . januar kl . 9:30-15:00  
på Hotel Nyborg strand

Dagsorden

  9:30 Kaffe og rundstykker

10:00 Velkomst og baggrunden for dagen

10:15 Måling af nedbør

10:50 Præsentationer om hvordan data bruges i praksis I

11:20 Pause

11:35 Præsentationer om hvordan data bruges i praksis II

11:50 Gruppe arbejde

12:35 Frokost

13:20 Præsentation af gruppearbejde 

13:50 Styregruppen præsenterer den samlede liste over  
 ønsker og listen suppleres evt. 

14:05 Gruppearbejde

14:35 Pause

14:05 Hvad gør vi herfra

15:00 Tak for idag

Afholdelse af workshop om  
udvikling af SVKs regnmålersystem

Nyt f
ra

  

re
gnm

ålers
ty

re
- 

gruppen
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EVA studierejselegat
— 
for studerende på de videregående  
uddannelsesinstitutioner 
 
Studerer du indenfor det faglige område, som EVA-udvalget  
normalt dækker gennem temadage, og har du mod på at rejse  
ud i verden og hente ny viden med hjem til Danmark og  
videreformidle denne viden, da har du mulighed for at søge  
det nye EVA-studierejselegat. 

 
Formål
At medvirke til at studerende opsøger ny/nyeste viden indenfor EVA-udvalgets faglige interesseområder  
gennem deltagelse i seminarer, kurser på udenlandske universiteter, udstillinger, studieture, studie/praktikophold  
eller lignende At dygtiggøre danske studerende og give dem international indsigt

At medvirke til at der bringes ny viden og inspiration med hjem til Danmark, og at denne formidles til EVA’s  
medlemmer gennem et mundtligt indlæg på en EVA-temadag og et skriftligt indlæg i EVA-bladet.

Vilkår
1. Legatet kan søges af danske studerende, som har gennemført mindst 2 år af en dansk  

videregående uddannelse og indenfor en EVA-relevant studieretning

2. Legatet kan kun søges individuelt, dvs. af enkeltpersoner, og kan kun tildeles den samme 
person én gang

3. Legatet kan tildeles til deltagelse i fagrelevant aktivitet 

4. Ansøgning med kort beskrivelse af aktiviteten og det forventede udbytte heraf, vedlagt budget 
og udtalelse/anbefaling fra studiested kan løbende fremsendes pr. mail til EVA-udvalget,  
se yderligere information herom på evanet.dk. Der findes ikke noget ansøgningsskema.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til EVA-udvalget

5. Legatet kan maximalt være på DKK 20.000,- 

6. Alle ansøgninger besvares personligt direkte til ansøgeren når afgørelsen er truffet

7. EVA-udvalget afgør suverænt eventuelle tvivlspørgsmål vedrørende opfyldelse af  
ovennævnte vilkår

8. Legatmodtageren fremsendes umiddelbart efter aktiviteten en kort skriftlig redegørelse,  
indeholdende et kort resume af aktiviteten og en evaluering af udbyttet for legatmodtageren

9. Et studierejselegat er som udgangspunkt skattefrit, men legatet indberettes til SKAT, hvilket  
betyder at legatmodtageren er pligtig til at gemme de nødvendige dokumenter/bilag til  
dokumentation af de afholdte udgifter 

10. På normalt næstkommende EVA-temadag afholder legatmodtageren et fagligt indlæg, baseret 
på deltagelse i aktiviteten, samt leverer et skriftlig indlæg til det efterfølgende EVA-blad
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EVA studierejselegat
— 
for studerende på de videregående  
uddannelsesinstitutioner 

Studierejselegat

EVA har i juni måned 2018  

uddelt et studierejselegat til 

Sofie H. Mathiasen,  

som læser til civilingeniør  

på Aalborg Universitet.  

Hun skal det næste år studere 

på University of Washington 

i Seattle i USA til Master of 

Science in Civil Engineering 

med specialisering i Hydrology 

og Hydrodynamik (https://

www.ce.washington.edu/futu-

re/grad/masters/hydrology).  

Vi ønsker Sofie held og lykke 

med studiet, og glæder os til 

at høre mere om udbyttet af 

hendes studie.

EVA har i juni måned 2018 
uddelt et studierejselegat til 
Cecilia Gade Strand, 
som læser diplomingeniør i 
bygningsteknik på SDU.  
Hun skal et halvt år til Sverige, hvor hun skal læse på Lund 
Universitet med emner 
omkring vandhåndtering.  
Vi ønsker Cecilia en god rejse, og glæder os til at høre mere 
om hvad hendes studier kan 
give af input til den danske 
afløbsbranche.

https://www.ce.washington.edu/future/grad/masters/hydrology
https://www.ce.washington.edu/future/grad/masters/hydrology
https://www.ce.washington.edu/future/grad/masters/hydrology
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Parkens udformning
Kolding Bypark har stort potentiale til at blive et nyt samlingssted i byen. I den østlige 
ende af parken ligger i dag en sø, men med det nye regnvandsbassin i den vestlige del 
af parken, bliver der skabt en helt anden form for vandattraktion. Vandspejlet hæves og 
sænkes ved forskellige vejrhændelser. Det skaber et dynamisk landskab, og vandet er 
en integreret del af parkens design. Det er ikke kun vandet, som tiltrækker en bred vifte af 
besøgende, parken er fuld af fremtidige opholdssteder og aktiviteter for alle aldersgrupper. 

Det store regnvandsbassin, som er placeret midt i parken, har et varierende vandspejl og 
alt efter nedbørsmængden, vil parken have forskellige udtryk, hvilket inviterer til forskellig 
brug. Hverdagsbilledet er et vandløb i bunden af bassinet med konstant vandføring. 
Imellem vandløbene opstår der små grønne oaser med bænke, hvor man kan sidde og 
lytte til vandets rislen og tage en pause. Terrænet giver de besøgende en mulighed for at 
komme helt tæt på vandet. Dette skaber en anden form for interaktion mellem brugere og 
naturen, hvilket bidrager til flere naturoplevelser i byen. 

Terrænet suppleres af en beplantning, som understøtter borgernes ønske om en park rig 
på natur, men også en beplantning som kan tåle de meget varierende vækstbetingelser, 
der er i et regnvandsbassin. Udvælgelsen af beplantning er sket med fokus på, en flora 
som kan tåle at der lejlighedsvis er meget vådt og meget tørt. Det har ydermere været 
vigtigt, at have en dynamisk beplantning, som har forskellige udtryk gennem de forskellige 
årstider og gør parken interessant at besøge hele året rundt.

Kolding Bypark 
– rør vandet 
Kolding Bypark skal klimatilpasses og borgene har  
været med helt fra start. I byparken etableres der  
henover sommeren et regnvandsbassin, som er med  
til at skabe en levende grøn og blå park midt i Kolding.
   

Af: Projektleder  
Rikke Hedegaard 
Jeppesen, Sweco 
Danmark A/S

Kolding bypark er med dens 
placering en del af en større 
grøn struktur i Kolding og 
samtidig placeret midt i et 
urbant miljø. Parken bliver 
nu en del af klimatilpasnin-
gen af Kolding by og skal i 
fremtiden kunne håndtere 
minimum 4000m³ regn-
vand. Projektet er blevet 
realiseret i samarbejde med 
BlueKolding og Kolding 
Kommune.

Af: Projektleder  
Jette Nørgaard Jensen, 
BlueKolding

Af: Studentermedhjælper 
Pernille Vad Nørmark, 
Sweco Danmark A/S

Kolding Byeng  
– Rør vandet 
Rikke Hedegaard Jeppesen,  Jette Nørgaard Jensen og Pernille Vad Nørmark
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Det tekniske
Det nye bassin i Kolding bypark skal kunne aflaste den eksisterende ledning, som i dag 
fører regnvand fra et stort område nord for Byparken til Kolding Havn. Ledningen, også 
kaldet Marielundsledningen, afleder i dag også vand fra Marielundssøen og dennes op-
land. Det nye bassins funktion er at aflaste den eksisterende Marielundsledning og skal i 
fremtiden kunne aflaste 4000m³ vand. I bunden af bassinet løber et vandførende vandløb 
10 liter pr. sekund. Resten af bassinet vil være tørt cirka 99% af tiden.

I den eksisterende ledning etableres der en logger lige nord for bassinet, hvilket betyder 
at når vandet når et bestemt niveau, ledes det fra Marielundssøen til bassinet. Dette vil 
ifølge beregninger ske 2-3 gange årligt. I forbindelse med logger bygværket etableres der 
en overløbskant med et beregnet overløb hvert 7-8 år af regnvand fra Marielundsledningen.   

Vandet som løber til og fra bassinet er rørlagt i et 600 mm ledning, hvor vandet altid kan 
løbe igennem. En kontraklap på udløbet i bassinet, sørger for at der ikke sker tilbage 
stuvning. Vandet ledes fra bassinet og ud i Kolding Havn. Der bliver desuden etableret en 
overfaldsvæg, som sikre et maks vandspejl. 

Sammen om Kolding Bypark
Visionen for Kolding Bypark kan inddeles i fire bånd; Vand & klimatilpasning, Natur & 
biodiversitet, Bevægelse & forbindelse og Kultur & fritidsliv. Disse fire bånd har været 
grundstenene, samarbejdet med borgene, hvor parken design, ikke alene løser et  
hydraulisk problem, men kan blive et samlingssted for byens borgere, med en naturlig  
rig biodiversitet. 

Diversiteten i både rum og beplantning har været vigtig for at kunne leve op til borgenes 
ønske om en park som er rig på natur, let tilgængelig, tryghedsskabende, plads til leg og 
små nicher til ro og fordybelse. Dette er gjort muligt, da en bred gruppe borgere har været 
inddraget fra de første faser i projektet, og dermed har været med til at skabe en park, 
som er forankret i lokale værdier.
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Forvandlingen af Kolding Bypark er blevet til gennem en gruppe visionære aktører, som 
har haft forskellige kompetencer og styrker, men en fælles vision for projektet. 

Kolding Kommune har truffet et valg om projektet sammen med borgene; at bane vejen 
for en mere klimatilpasset by, der er robust overfor fremtidens ekstreme vejrhændelser. 

BlueKolding tager ansvar for fremtidens klima udfordringer, ved at skabe en holdbar 
løsning, som lever videre efter det er blevet anlagt og bidrager til et nyt sted i byen, hvor 
borgere og andre besøgende får en positiv oplevelse. 
 
Foruden en aktiv borgergruppe, en visionær Kommune og forsyningen er Byparken blevet 
til i samarbejde med SDUs forskningsprojekt NatureMoves; Projektet vil fremme og udvik-
le børn og unges aktive udeliv i Kolding bypark. Forskningsprojektet har været medvirken-
de til at skabe en ny og anderledes bypark i Kolding. Dette kommer til udtryk ved nogle 
konkrete nedslag i parken, som kan skabe sociale mødesteder for børn og unge, for at 
engagere dem til at være mere aktive i uderummet i fremtiden i Kolding Bypark.

Visionen om at gøre Kolding bypark til et nyt samlingssted i byen, er et unikt projekt, som 
er skabt af aktører der har haft et fælles ønske; at skabe en park for alle. Aktørerne har 
gennem hele projektfasen, været med til at sikre at de fire bånd; Vand & klimatilpasning, 
Natur & biodiversitet, Bevægelse & forbindelse og Kultur & fritidsliv, blev de bærende 
elementer for den nye Kolding bypark.    

Det første spadestik til Byparken blev taget i foråret og parken forventes at være åben  
for besøgende i løbet af 2019.
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Planteliste
Latin: Dansk:

Seslaria autumnalis Efterårsblåaks

Anthemis ‘Sauce hollandaise’ Gåseurt

Alchemilla mollis Lodden løvefod

Achillea ‘Coronation gold’ Røllike

Salvia nemorosa ‘Caradonna’  Småblomstret salvie

Verbena hastata ‘White spires’  Spydverbena

Nepeta x faassenii ‘Six Hills giant’ Almindelig blåkant

Briza media Almindelig hjertegræs

Achillea millefolium ‘Terracotta’  Almindelig røllike

Centaurea montana ‘Album’  Bjergknopurt

Centaurea montana ‘Jordy’ Bjergknopurt 

Trifolium ochroleucon  Bleggul kløver
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Hvad kan PLASK?  
PLASK er et regnearksværktøj, som kan beregne den samfundsøkonomiske værdi af 
klimatilpasningsprojekter og hjælpe med at prioritere i projekterne.

1 . For det første kan PLASK bruges til at beregne det, som kan kaldes en snæver 
samfundsøkonomi. Resultatet af beregningen viser, om vi sparer flere penge på færre 
skader, end vi bruger på at gennemføre klimatilpasningen.

2 . For det andet kan redskabet bruges til at vise omkostningsfordelingen mellem  
eksempelvis vandselskabet, kommunen, foreninger og private. 

3 . Endelig kan PLASK anvendes til at vurdere de forventede afledte merværdier i form  
af 16 kvaliteter, der indikerer projektets evne til at fremme fx biodiversitet, sundhed 
eller CO2-reduktion.

I den nye version af PLASK er der lagt mange kræfter i at videreudvikle værktøjet og 
gøre det mere brugervenligt. Der har været fokus på, at værktøjet skal kunne sammen-
ligne flere alternativer til at løse en given klimaudfordring. Værktøjet er derudover blevet 
forbedret for nu at kunne opgøre og præsentere de merværdier, som klimatilpasningstiltag 
kan give. Således giver PLASK nu et endnu bedre grundlag for at vurdere hele værdien af 
klimatilpasning. 

PLASK giver mere 
for pengene i  
klimatilpasnings-
projekter 

Af: Camilla K. Damgaard,  
NIRAS

Miljøstyrelsens beregnings-
værktøj PLASK er blevet 
offentliggjort i en ny og  
kraftigt revideret udgave  
på Klimatilpasning.dk.  
Med redskabet kan kommu-
ner og forsyningsselskaber i 
fællesskab udvikle og sam-
menligne forskellige løsnin-
ger på klimaudfordringer.  
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PLASK i praksis
Når du åbner PLASK kommer du ind på forsiden og kan herfra vælge at læse mere  
om PLASK i fanen ”Om værktøjet” eller gå direkte til fanen ”Omkostninger og tiltag”,  
hvor du skal indtaste data om projektet. 

Her indtastes data i 4 trin:

Trin 1: 
Oplysninger om projektet .  
Navn, kort beskrivelse af projektet mv.

Trin 2: 
Omkostninger uden klimatilpasning .  
Her skal du indtaste antal skadede m²  (PLASK ganger med enhedspriser) eller indtaste 
skadesomkostninger direkte i kroner.

Trin 3: 
Omkostninger til klimatilpasning.  
Her vælges det ønskede sikringsniveau.  
PLASK har en standardberegning af den tilhørende reduktion i skadesomkostningen.  
Du kan også selv vælge at indtaste reduktionen, hvis du har egne data.

Trin 4: 
Valg af klimatilpasning .  
Du kan vælge op til tre tiltag, der er designet til at sikre op til det valgte sikringsniveau.  
Du kan her bruge priserne i PLASK’ tiltagskatalog til at estimere de forventede omkost-
ninger til tiltagene eller indtaste de forventede samlede omkostninger direkte (fx fra en 
forundersøgelse).

Dernæst kan du gå til fanen ”Omkostningsfordeling” og indtaste hvordan omkostningerne 
til tiltagene fordeler sig mellem forskellige aktører.
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Endelig kan du i fanen ”Merværdier” vurdere tiltagenes betydning  
for de 16 kvalitetsindikatorer, der er inddelt i 4 grupper:

– By- og landskabsrum  (tryghed, ophold, æstetik, adgang)
– Friluftsaktiviteter  (sundhed, fordybelse, oplevelser, rekreative forbindelser) 
– Natur og biodiversitet  (natur, levesteder, økologiske forbindelser, vandkvalitet)
– CO2  (vådområder, beplantning, materialevalg, transport af regnvand) 

I fanen ”resultater” kan du se resultaterne for både den ”snævre” samfundsøkonomi, 
omkostningsfordelingen og merværdierne.

I dette eksempel fremgår det under ”samfundsøkonomi”, at de sparede skadesomkost-
ninger i alle tre løsningsalternativer er større end tiltagsomkostninger. Der er altså god 
samfundsøkonomi i alle tre løsninger, men løsning 3 er den mest rentable. Under  
”omkostningsfordeling” ses det, at kommunen medfinansierer både løsning 2 og 3. 

Under ”merværdier” ses det, at den traditionelle løsning giver anledning til færrest mer-
værdier. Løsning 2 bidrager særligt med merværdier inden for by- og landskabsrum og 
friluftsaktiviteter, mens løsning 3 særligt bidrager inden for natur og biodiversitet samt CO2.
 

PLASK som dialogværktøj
Særligt udfyldelsen af merværdi-fanen i PLASK kræver, at der inddrages flere faglig-
heder. Netop faciliteringen af denne dialog mellem forskellige fagligheder og mellem 
kommune og forsyningsselskab er af flere blevet fremhævet som en stor styrke i PLASK 
udover selve præsentationen af resultatet. Dette har vist sig endog meget værdifuldt, da 
klimatilpasningsprojekter ofte er meget komplekse og man for at sikre, at investeringer i 
klimatilpasning skaber mest mulig værdi, bør inddrage flere fagligheder. Her kan PLASK 
have en vigtig faciliterende rolle som dialogværktøj. 

Bedre beslutningsgrundlag 
Det opdaterede PLASK er udviklet af NIRAS for partnerskabet bag Regn & Byer, som 
består af Realdania, Miljøstyrelsen, Forsikring og Pension, KTC og DANVA. Værktøjet er 
udviklet til kommuner og spildevandsselskaber til at fungere som en del af beslutnings-
grundlaget for klimatilpasningsprojekter. 
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Værktøjet er blevet testet af de fire byer; Thyborøn, Tommerup, Roskilde og Odense,  
som blev udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer med hver deres projekt til  
klimatilpasning. Se også www.regnogbyer.dk

http://www.regnogbyer.dk
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Viborg Kommune har udpeget et område i Ørum, benævnt risikoområde 74 (Figur 1) 
i deres klimatilpasningsplan. Risikoområdet er brugt som testområde til at afprøve 
tilgangen til Skrift 31. Tilgangen bygger på sammen metodeflow som tidligere tilgange. 
Tilgangen er udviklet til at være skalérbar. Dvs. den kan anvendes i små og store ge-
ografiske områder og tilpasses i detaljeringsgrad efter om der ønskes en grundig eller 
screenende cost-benefit-analyse. 

NIRAS har sammen med SCALGO fået udviklet et værktøj i SCALGO Live til udtræk 
af skader ved oversvømmelser på terræn. Værktøjet bruges sammen med PLASK fra 
Naturstyrelsen til at bestemme det samfundsøkonomisk optimale serviceniveau for 
vand på terræn i risikoområdet. Tilgangen til at finde det optimale serviceniveau med 
de to værktøjer er herunder beskrevet trin for trin. Til sidst er lavet 2 variationer af input 
og deres påvirkning af resultatet.  

Metoden trin for trin – en rørløsning og bygningsskader
Trin 1 – Regninput til SCALGO Live for status
Viborg Kommune har som andre kommuner oversvømmelseskort fra deres klimatil-
pasningsplan. Kortene er brugt til at give regndybder, som skal ind i SCALGO Live, en 
gentagelsesperiode. Oversvømmelser i SCALGO Live er sammenlignet med oversvøm-
melseskortene for at knytte en gentagelsesperiode til det antal mm regn, der er påført 
terrænet i SCALGO Live. Regionalregnrækkerne er brugt til at omregne fra regndybde 
med klimafaktor til regndybde uden klimafaktor.  
 

Findes der en enkel 
tilgang til Skrift 31’s 
cost-benefit-analyser?

Af: Bo Mathiesen, NIRAS

Mange tidligere tilgange  
til Skrift 31 har været  
tunge – både tidsmæssigt 
og økonomisk. NIRAS har 
sammen med SCALGO og 
Viborg Kommune afprøvet 
en tilgang, som går enkelt 
til skriftet. Tilgangen bygger 
på kendte værktøjer som 
SCALGO Live og PLASK og 
undgår tunge hydrauliske 
modeller og regneark.
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Samlet giver det følgende regndybder påført terrænet i SCALGO live  
for at få oversvømmelserne i status uden klimafaktor:
 

Trin 2 – Definition af skadesgivende oversvømmelse 
Oversvømmelser indenfor risikoområde 74 skal ved tiltag reduceres, til et niveau der ikke 
er skadesgivende for bygninger. Til denne tilgang er en bygnings stueplan antaget delvist 
oversvømmet, hvis der er vand langs bygningens ydervægge. Hele kælderplanet i en 
bygning antages oversvømmet ved vand langs bygningens ydervægge. Til at identificere 
bygninger med kælder er brugt et udtræk fra BBR.

Trin 3 – Afgrænsning af projektområde
Skader i statussituationen skal opgøres i det område tiltag har effekt – hverken mere 
eller mindre. Skaderne i status er udregnet indenfor projektområdet vist på Figur 2, som 
tilnærmelsesvis overlapper med risikoområde 74. Projektområdet er defineret, ud fra hvor 
tiltag med rør udformes til at have effekt. 
I projektområdet på Figur 2 findes der ifølge BBR ingen huse med kælder. 

Figur 1. 
Placering af risikoområde 74 i Ørum. 

Figur 2. 
Projektområde skader er opgjort indenfor. 

 2 år – 1,1 mm
 5 år – 2,3 mm
 10 år – 3,6 mm
 20 år – 5,2 mm
 50 år – 8,1 mm
 100 år – 11,0 mm
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Trin 4 – Input af skader til PLASK i status
Skader er opgjort i antal oversvømmede kvadratmeter i stueplan og kælder og overført til 
PLASK (se Tabel 1). Enhedsprisen i PLASK bruges til at finde sammenhængen mellem 
gentagelsesperioden for regnhændelser og skade i DKK i status. 

Som det ses af Tabel 1, findes der ingen oversvømmede kældre i projektområdet/risiko-
område 74 på Figur 2. 

Trin 5 – Løsning med ledninger i PLASK (variation 0)
Løsningsforslaget bygger på nedgravning af ledninger/rør til at afhjælpe oversvømmelses-
problemer i risikoområde 74. Ledningerne er placeret, så de afleder vand fra lavninger og 
afskærer strømningsveje. Placering af ledninger er vist Figur 3.

Ledningerne er indlagt i SCALGO Live for at sikre løsningen ikke flytter oversvømmel-
sesproblemerne længere nedstrøms. SCALGO Live kan ikke bruges til at tilpasse denne 
type løsning til forskellige serviceniveauer, grundet den manglende dynamik. Ændring af 
dimension på rør (render) slår ikke igennem på oversvømmelserne i SCALGO Live. 

Omkostningerne til tiltag er derfor estimeret ved en simpel rørdimensionering ud fra reg-
nintensitet og oplandsareal. Længden af hver ledningsdimension til en løsning er indtastet 
i PLASK. PLASK kan som standard kun håndtere tre tiltag per projektmappe. Indtastning 
af de første tre tiltag, der sikrer til et 5, 10 og 20 års serviceniveau, er vist i Tabel 2. 
Dimensioner under Ø500 mm er rundt op til Ø500 mm. 

Effekten (reduktion af skader) kan estimeres i PLASK, som har indlagt en prædefineret 
reduktion af skader ved tilpasning til et givet serviceniveau. Tilpasses til f.eks. et 20 års 
serviceniveau sættes skaden ved en 20 års hændelse til nul (inkl. mindre hændelser), 
mens skaden ved større hændelser reduceres. Skadesreduktionerne svarer til en forskyd-
ning af kurven for sammenhæng mellem gentagelsesperioden og skade ud fra Tabel 1. 
Figur 4 viser principielt, hvordan PLASK regner reduktionen af skader. 

Reduktionen af skader ved klimatilpasning ift. status som PLASK anvender fremgår af 
Tabel 3. Reduktionerne er i procent ift. status. 

Tabel 1. 
Skadede kvadratmeter i 

status indtastet i PLASK.
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Figur 3.
Placering af ledninger (sorte)  
til at afhjælpe oversvømmelser  
i risikoområde 74, Ørum.

Tabel 2. 
Længder på ledninger indtastet  
i PLASK ved sikring til et 5, 10 og 
20 års serviceniveau – sikring til 
et 50 og 100 års serviceniveau er 
ikke vist. 

Figur 4. 
Principiel visning af hvordan 
PLASK regner reduktionen 
af skader. Figuren er kun et 
eksempel og stammer ikke 
fra PLASK. Tilpasningen i 
eksemplet er til en 50 års 
hændelse. 
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Tabel 3. 
Reduktion af skader ift. 

status ved sikret til de fem 
serviceniveauer præ-

defineret i PLASK. 

Reduktion af skade 
ift . status 

Serviceniveau sikret til [år] 

                   5                   10                   20                   50                100  

2-års-hændelse 100% 100% 100% 100% 100% 

5-års-hændelse 100% 100% 100% 100% 100% 

10-års-hændelse 74% 100% 100% 100% 100% 

20-års-hændelse 63% 85% 100% 100% 100% 

50-års-hændelse 58% 79% 93% 100% 100% 

100-års-hændelse 57% 77% 91% 98% 100% 

Trin 6 – Udtræk af optimumkurve
I PLASK er nu indtastet oplysninger om skaderne i status, omkostning til tiltag og 
reduktionen af skader som følge af tiltagene. Fra PLASK kan omkostningerne til tiltag og 
skader udtrækkes fra regnearket ’Detaljerede resultater’. Den værdi, som er trukket ud, er 
akkumulerede omkostninger til tiltag og skader frem til 2118. PLASK diskonterer omkost-
ningerne, og tager højde for klimaforandringer over den 100 årige tidshorisont.  
Figur 5 viser akkumulerede omkostninger (optimumkurve) frem til 2118 ved tilpasning til 
de fem serviceniveauer, som også fremgår af Tabel 3.

De laveste omkostninger til tiltag og skader (optimum) fås med en tilpasning til et 10 års 
serviceniveau. En regression mellem punkterne på Figur 5 giver en optimumkurve, som 
viser, at de laveste omkostninger findes ved sikring til et serviceniveau på 30-40 år.  
Optimum kan også vises ved at udregne nettonutidsværdien (NNV / NPV).  
Optimumkurven vil da vende omvendt ift. kurven på Figur 5. Figur 6 viser et eksempel  
på en optimumkurve udtrykt ved nettonutidsværdi. ’

Punkterne på Figur 5 følger ikke en jævn kurve, da der er tale om et relativt lille projekt-
område. Spring i dimensionerne ved tilpasning til de fem serviceniveauer kan slå kraftigt 
igennem som ’hop’ imellem punkterne på Figur 5. I større områder med mange ledninger 
vil disse spring blive udjævnet. Analysen giver et relativt lavt optimum, hvilket ligger i tråd 
med det forventede for mindre byer som Ørum. 

Variation 1 – en rørløsning og alle skader
I metodegennemgangen ovenfor er kun medregnet skader på bygninger. Det giver en 
åbenlys skævvridning af resultatet, da f.eks. infrastruktur, produktion og mennesker også 
lider skade ved skybrud. I denne variation er det forsøgt at tage højde for alle skader ved 
skybrud.

’Risikovurdering for oversvømmelser i byer – klimadata, økonomi og usikkerheder’ af Kir-
sten Halsnæs & Per Skougaard Kaspersen fra Vand & Jord 21. årgang nr. 3, september 
2014 og ’Assessing damage costs of urban pluvial flood risk as a mean of improving cli-
mate change adaptation investments’ af Anders Skovgård Olsen fra 2013 giver eksempler 
på fordelingen af skadeskategorier ved skybrud. Med baggrund i de to kilder udgør ikke 
bygningsrelaterede skader skønsmæssigt 30-40 % af de samlede skader.  
Fordeling mellem skadeskategorier varierer bl.a. afhængig af regnintensiteten. 

Øges skader indtastet i PLASK med 35 % bliver optimumkurven, som vist på Figur 7.  
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De laveste omkostninger fås ved tilpasning til et 10 og 20 års serviceniveau, hvis der ses 
på punkterne fra PLASK. Ifølge regressionen mellem punkterne ligger optimum mellem 
et 40 og 50 års serviceniveau. Det er ventet, at serviceniveauet det bedst kan betale sig 
at sikre til stiger, når skaderne stiger. Bliver skaderne større kan det betale sig at ’gøre 
mere’, da der bliver potentiale for en større gevinst ved at reducere skaderne.

Figur 6. 
Eksempel på optimumkurve 
udtrykt ved NPV, nettonu-
tidsværdi. 

Figur 5. 
Akkumulerede omkostninger til skader 
og tiltag frem til 2118 ved tilpasning til de 
fem serviceniveauer med rørløsninger. 
Skader inkluderer bygningsskader.

Figur 7. 
Akkumulerede omkostninger til 
alle skader og tiltag med rørløsning 
frem til 2118 ved tilpasning til de 
fem serviceniveauer.
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Variation 2 – Bassinløsning og alle skader
Denne variation er metoden testen på klimatilpasning med bassiner. Variationen   
medregner alle skader ligesom i variation 1. 

Det forudsættes, at det eksisterende ledningssystemet ikke ændres. Lavningerne i 
risikoområde 74 har afløb ved en røde cirkel på Figur 4.1. Det hydrologiske opland til 
risikoområde 74 er større end selve risikoområdet og omfatter hele området indenfor 
den brune afgrænsning på Figur 4.1. Det er ikke tilstrækkeligt kun at etablere bassiner til 
lavningerne i risikoområde 74, da de vil fyldes af regnvand fra hele oplandet med skybrud. 
En bassinløsning af oversvømmelserne i risikoområde 74 kræver, at vandet fra oplandet 
også tilbageholdes. Løsningen kommer da ikke kun til at have effekt i risikoområde 74 
men i hele oplandet. Skader og omkostninger skal derfor medregnes i hele opladet.  
Derfor er projektområdet i variation 2 udvidet til at omfatte hele oplandet indenfor den 
brune afgrænsning på Figur 8. 

Det samlede bassinvolumen, der skal til for at håndtere regnvandet i oplandet, er 
estimeret med regionalregnrækkeregnearkets funktion til at udregne bassinvolumener. 
’Afløbstallet’ er sat til kapaciteten af ledningen ved Veldsvej, som leder ud af oplandet. 
Kapacitetens af ledningen er 700 l/s. Nødvendige bassinvolumener til at sikre til de fem 
serviceniveauer er vist i Tabel 4.

De samlede akkumulerede omkostninger til alle skader og tiltag med en bassinløsning 
er vist på Figur 9. Ligesom i variation 1 er der i denne variation set på alle skader fremfor 
kun bygningsskader.

Optimum ligger ved et 10 års serviceniveau. Ved sammenligning med Figur 5 er det værd 
at bemærke, at de samlede omkostninger er større med en bassinløsning fremfor en rør-
løsninger. Det kan skyldes, at en bassinløsning i Ørum generelt bliver dyrere fremfor en 
rørløsning. Er anden forklaring kan være, at projektområdet er udvidet udover risikoområ-
de 74. Potentialet for økonomisk gevinst ved at reducere skader udenfor risikoområdet er 
mindre end i risikoområdet, og derfor bliver løsningerne for dyre sammenlignet med den 
sparede skadesomkostning, de giver.

Perspektivering
Metoden til enkel cost-benefit-analyse af klimatilpasning blev udviklet og afprøvet på et 
risikoområde i Ørum, Viborg Kommune. Metoden var i stand til at levere brugbare resul-
tater. De estimerede optima for klimatilpasning med de valgte løsninger ligger indenfor, 
hvad der forventes i et område som det undersøgte. Værktøjer anvendt i metoden var i 
stand til at spille sammen og facilitere en enkel og hurtig beregning af optima for graden 
klimatilpasning.

Tabel 4. 
Bassinvolumener nødvendige 

for at sikre oplandet til de  
5 serviceniveauer. 

Serviceniveau [år] 5 10 20 50 100

Bassinvolumen [m³] 2708 3957 5347 7858 10180
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Figur 9. 
Akkumulerede omkostninger til alle skader og tiltag 
med bassinløsning frem til 2118 ved tilpasning til de 
fem serviceniveauer.

Figur 8. 
Opland til risikoområde 74 som 

også er projektområde ved bassin-
løsninger. Den røde cirkel markerer 

placering af afløb fra oplandet. 
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Rammerne for klimatilpasning i Aarhus 
Regnskyl, der overstiger afløbssystemets kapacitet, kan medføre oversvømmelser, som 
forårsager skader på bygninger, anlæg og områder med høj sundhedsmæssig, kulturel, 
historisk, natur- eller miljømæssig værdi (”hots-pots”).

I nogle kommuner fastsættes et serviceniveau for skybrud, som et fast krav om f.eks. 
maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 100-års regn. I Aarhus er konklusionen, at et  
fast niveau for hele kommunen ikke nødvendigvis er det bedste investeringsgrundlag.  
I tråd med principperne i Skrift 31 er det i stedet besluttet at anvende en ny metode til at 
fastsætte lokale mål for vand på terræn. Det grundlæggende princip bag metoden er, at 
den investering, der foretages i klimatilpasning, skal kunne tjene sig ind i form af sparede 
skadesomkostninger vurderet i en cost-benefit-analyse og/eller ved at sikre, at vitale 
samfundsnyttige funktioner kan opretholdes (se figur 1).

Klimatilpasningen af den eksisterende by sker samtidig med at fælleskloakken adskilles i 
et regn- og et spildevandssystem. Der fokuseres på at få reduceret skader forårsaget af 
vand fra de offentlige arealer, mens de private boligejere og erhvervsdrivende fortsat har 
ansvaret for klimatilpasning af egen ejendom og jord. Det er vigtigt, at ansvarsfordelingen 
mellem myndighed, forsyning og private er klar, og at klimatilpasningen ses som en fælles 
opgave. Sammen kan vi tilpasse byen så godt og klogt som muligt – men ikke sikre os  
– mod oversvømmelse.

Systematisk  
cost-benefit-analyse 
bag klimatilpasning 
i Aarhus 

Af: Gitte Normand 
Andersen, Aarhus 
Kommune

Aarhus Kommune, Aarhus 
Vand, EnviDan A/S og  
Københavns Universitet 
udvikler en metode, der 
anvender en systematisk 
cost-benefit analyse til at 
sætte lokalt tilpassede mål 
for håndtering af vand på 
terræn ved skybrud.  
Metoden bygger på princip-
perne i Spildevandskomi-
téens Skrift 31 og inkluderer 
velfærdsøkonomiske gevin-
ster ved klimatilpasning.   

Af: Jan Jeppesen, 
EnviDan A/S

Af: Toke Emil Panduro, 
Københavns Universitet
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Konceptet for at fastlægge lokale mål for vand på terræn er politisk vedtaget med Aarhus 
Kommunes Spildevandsplan 2017-2020 og afprøves som pilotprojekt i planperioden. 
Metoden videreudvikles samtidig gennem et VUDP projekt med deltagelse af Aarhus 
Vand (projektejer), Aarhus Kommune, EnviDan A/S og Københavns Universitet. VUDP 
projektet skal være med til at kvalificere konceptet og få det evalueret og tilpasset med 
udarbejdelsen af den næste spildevandsplan.

Nyt værktøj til systematisk cost-benefit-analyse
Til at foretage analysen omkring målfastsættelsen for vand på terræn er der udviklet et 
nyt cost-benefit værktøj. Værktøjet kan analysere store topografiske oplande og mange 
klimaprojekter – som alle behandles på én gang. For hvert projekt sammenlignes de 
samlede udgifter med og uden klimatilpasning.
 
Værktøjet tager udgangspunkt i en kortlægning af oversvømmelsernes udbredelse, og 
analyserer besparelsen i skade som følge af et klimatilpasningstiltag (figur 2 til venstre). 
I den forbindelse beregnes de relative bidrag fra forskellige skadeshændelser til EAD – 
den forventede årlige skade, hvilket giver indikationer på hvilke gentagelsesperioder, der 
bidrager mest til EAD – og hvordan der dermed mest effektivt kan opnås en skadesreduk-
tion for det betragtede område (figur 2 til højre).  

Figur 1. 
Koncept for fastlæggelse af lokale mål for vand på terræn, fra Aarhus 

Kommunes Spildevandsplan 2017-2020.

Forsimplet er idéen bag den nye metode, at målet for 
klimatilpasningen lægges efter, at investeringen skal 

være proportional med de værdier, der beskyttes, 
både ud fra en økonomisk beregning og en bredere 

samfundsmæssig vurdering.

”
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Figur 3.  
Eksempel på en cost-benefit-analyse for et projektområde. Udgifterne akkumuleres for 
projektområdet med og uden et planlagt klimatilpasningsscenarie. Forskellen mellem de samlede 
omkostninger med og uden tiltag repræsenterer gevinsten ved det betragtede klimatilpasningstiltag. 
Denne sammenligning kan udføres for forskellige mål for håndtering af vand på terræn, altså 
tilpasning til forskellige nedbørshændelser.

Figur 2. 
Eksempel på skader uden og med et klimatilpasningstiltag (til venstre) og risikotæthedskurver 
for EAD – forventet årlig skade (til højre). Figuren til højre indikerer at bidraget til EAD peaker 
ved 10 års hændelsen, hvorfor en effektiv skadesreduktion kan opnås ved at sikre til dette niveau.

Værktøjet inddrager dernæst omkostninger til investering, drift og vedligehold af klima-
tilpasningstiltag i en samfundsøkonomisk cost-benefit analyse, der bruges til at vurdere, 
om en given klimatilpasningsindsats tjener sig ind i form af sparede skadesomkostninger 
(figur 3). Sidegevinster som for eksempel rekreativ værdi, bynatur, biodiversitet, etc. kan 
inkluderes i cost-benefit-analysen – dette beskrives i næste afsnit. 

Værktøjet muliggør endvidere en sensitivitetsanalyse af parametrene, som indgår i 
analysen samt en robust Monte Carlo-baseret usikkerhedsanalyse. I sensitivitetsanalysen 
justeres individuelle parametre efterfulgt af en evaluering af effekten på det samfundsøko-
nomiske resultat. Derved anskueliggøres de mest betydende parametre for det konkrete 
projekt (se figur 4 til venstre). Monte Carlo-analysen kvantificerer usikkerheden på, hvor-
vidt det kan betale sig at klimatilpasse, hvilket igen danner vigtig beslutningsstøtte  
for fastsættelsen af målet for vand på terræn (se figur 4 til højre). 
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Figur 4. 
Eksempel på en sensitivitetsanalyse (til venstre) samt en Monte Carlo-baseret 

usikkerhedsanalyse (til højre).

Velfærdsøkonomisk gevinst ved klimatilpasning
Det er afgørende for trovædigheden af en cost-benefit analyse, at alle gevinster og om-
kostninger, der kan påvirke resultatet, inddrages i analysen. I det omfang vigtige gevinster 
eller omkostninger ignoreres, vil det kunne føre til konklusioner og beslutninger, hvor 
ressourcerne anvendes mindre fornuftigt. 

I forbindelse med klimatilpasning til ekstremnedbør bliver investeringerne rettet mod 
eksisterende kloaksystemer og overfladeløsninger, der midlertidigt kan opmagasinere 
store mængder regnvand. Disse overfladeløsninger bliver ofte indarbejdet i eksisterende 
grønne og blå områder og det tilstræbes typisk at løsningerne har parklignende karakter 
med en masse rekreative elementer (se figur 5 for et eksempel). 

Overfladearealerne vil således komme til at fungere som steder for rekreative og kulturel-
le oplevelser, som skaber værdi og velfærd for byens borgere. Her kan borgere mødes, 
være sociale og fysisk aktive sammen. Naboer til grønne og blå rekreative arealer opnår 
generelt en forbedret luftkvalitet, mindre støj, bedre udsigts- og lysforhold samt den ge-
vinst, at arealet forhindrer generende arealanvendelse såsom bygninger, boliger og veje. 
Endelig fungerer grønne og blå områder som en sorteringsmekanisme i forhold til hvem, 
der kan flytte ind i nabolaget. Rige familier er i stand til at betale mere for deres bolig og 
deres betalingsvilje for natur driver huspriserne op i naturnære nabolag. Rige familier er 
samtidig også attraktive naboer, f.eks., fordi de i gennemsnit er højtuddannede og sjæl-
dent socialt belastede. Det driver huspriserne yderligere op og medfører en koncentration 
af familier med stor indkomst og høj formue i naturnære områder. Det er således klart, at 
rekreative arealer i byen skaber en lang række services, som har værdi for byens borgere.

Der er mange eksempler på studier, som viser, hvor vigtigt rekreative arealer er for folk i 
byer – se eksempelvis ”Sæt pris på naturen” udgivet af Institut for Fødevare og Ressource 
Økonomi i 2018. Vi kan indirekte beregne værdien af grønne og blå områder ved at tage 
udgangspunkt i boligmarkedet med den såkaldte husprismetode. Den pris, folk er villige 
til at betale for en bolig, reflekterer kvaliteten af boligens karakteristika, såsom størrelsen 
af boligen, antallet af badeværelser, tagtype osv. En stor del af boligens karakteristika 
kan beskrives via dens placering i forhold til eksempelvis skoler, indkøbsmuligheder 
og adgang til kulturelle og rekreative oplevelser. Adgangen til rekreative grønne og blå 
områder, er et af de placeringskarakteristika folk er villige til at betale for. Ved hjælp af 
husprismetoden er vi i stand til at isolere, hvor meget folk er villige til at betale for hvert af 
de enkelte boligkarakteristika. 
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Figur 5. 
De grønne og blå løsninger vil fungere som steder for rekreative og kulturelle oplevelser, som skaber værdi  
og velfærd for byens borgere. Her kan borgere mødes, være sociale og fysisk aktive sammen. Foto: Lise Bønæs.

Den beregnede værdi for grønne og blå områder i husprismodellen kan indgå i en 
cost-benefit analyse af forskellige klimatilpasningsscenarier på lige fod med omkostnin-
gerne, fx forbundet med at grave kloakrør ned. På den måde kan vi sikre, at det rekreative 
potentiale i forbindelse med klimatilpasning ikke underprioriteres. Med udgangspunkt i 
en husprismodel for Aarhus kan dette eksemplificeres med en case i Aabyhøj, hvor det 
påtænkes at etablere rekreative regnvandsbassiner (se figur 6). I Aabyhøj scenariet opnår 
3094 husholdninger forbedringer i forhold til øget nærhed til søer – tilsammen skaber 
det en velfærdseffekt på 15,6 mio. Kr. Denne gevinst er i en betydelig størrelsesorden 
sammenlignet med en cost-benefit analyse, som ensidigt fokuserer på, om klimatilpas-
ningsindsatserne tjener sig ind i form af sparede skadesomkostninger.  

Hotspots
Ud over cost-benefit-analysen er det et mål at opretholde vitale samfundsnyttige funk-
tioner, hvilket håndteres ved udpegning af en række ”hotspots” i kommunens klimatil-
pasningsplan. Disse hotspots omfatter anlæg, bygninger eller områder, der har en høj 
værdi set ud fra sundhedsmæssige, kulturelle, historiske, natur- eller miljømæssige og 
infrastrukturelle betragtninger.

Vi er i Aarhus nået til den erkendelse, at fastlæggelse af det samme 
tekniske serviceniveau (maksimal vanddybde ved en bestemt ned-
børshændelse) for hele kommunen ikke nødvendigvis er det bedste 
investeringsgrundlag.

”
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Figur 6. 
Et kort over bydelen Åbyhøj, 
hvor det påtænkes at etablere 
regnvandsbassiner med et 
rekreativt potentiale  
(mørkeblå polygoner).

Nye metoder – nye muligheder
Foreløbige resultater fra metodeafprøvningen indikerer for Aaby oplandet, at det er mest 
hensigtsmæssigt at sigte efter forskellige og lokalt tilpassede mål for håndtering af vand 
ved skybrud – oftere målrettet hændelser med gentagelsesperioder på 30-40 år fremfor 
100 år. Den nye metode til at udarbejde lokale mål for tilpasning til vand på terræn har 
dermed allerede vist, at det er muligt at foretage kvalificerede valg for håndtering af vand 
under kraftig regn, og det er netop formålet med det nye Skrift nr. 31. 

Skaderne fra oversvømmelser skal begrænses, og folkesundheden skal opretholdes. 
Hvis målet tager afsæt i en økonomisk cost-benefit-analyse, vil klimatilpasningen være 
samfundsøkonomisk ansvarlig. Men det er afgørende at inddrage andet end økonomiske 
interesser, hvorfor den økonomiske analyse aldrig kan stå alene i fastsættelse af mål for 
vand på terræn. Vi vil ikke klimatilpasse byen og forny afløbssystemet alene på baggrund 
af faste tekniske krav. Vi tilpasser, fordi det giver god mening, og fordi det er nødvendigt 
for at opretholde vitale samfundsmæssige funktioner. Det afspejles i den metode, vi 
anvender til at fastsætte mål for håndtering af vand i fremtiden.
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I denne artikel deler vi nogle indledende overvejelser omhandlende problemstillinger og 
resultater, som vi har mødt i forbindelse med projekter, hvor vi benytter os af samfunds-
økonomiske analyser som beskrevet i Spildevandskomiteens Skrift 31. Generelt oplever 
vi, at der endnu ikke er opstået en almindeligt anerkendt tilgang til, hvordan skybruds-
løsninger skal dimensioneres, samt hvordan hydraulisk modelarbejde bør benyttes i de 
samfundsøkonomiske analyser. Vi håber med dette indlæg at vække interesse for, at der 
arbejdes imod at udvikle en fælles og entydig praksis for, hvordan samfundsøkonomiske 
analyser skal benyttes i skybrudssikringsprojekter. 

Samfundsøkonomisk optimering af skybrudssikring
Spildevandskomiteens Skrift 31, som blev publiceret i 2017, indeholder en metode-
beskrivelse for, hvordan samfundsøkonomiske konsekvensanalyser kan bruges ved 
dimensionering og planlægning af skybrudssikring i kommunerne. En af metoderne, som 
skriftet præsenterer, er samfundsøkonomisk optimering af serviceniveau for sky-
brudssikring. At optimere serviceniveauet for skybrudssikring betyder, at vi finder det 
sikringsniveau, som minimerer de samlede samfundsøkonomiske omkostninger, beregnet 
som summen af investeringsomkostninger og årlige skadesomkostninger (dvs. oversvøm-
melsesrisiko) ved skybrud. Metoden er visualiseret på Figur 1 hvor den røde linje viser det 
optimale serviceniveau. 

Modelusikkerhed og 
Samfundsøkonomisk 
optimering
– Regner vi for meget?

Af: Helena Åström,  
Orbicon A/S

”Spildevandskomiteens 
Skrift 31 om metoder til 
samfundsøkonomisk op-
timering af serviceniveau 
for skybrudssikring bliver 
for tiden benyttet i flere 
kommuner til vurdering af, 
hvilken skybrudssikring der 
er behov for, for at reduce-
re skadesomkostninger fra 
skybrud. ”  

Af: Jørn Torp Pedersen,
Orbicon A/S
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I takt med, at skybrudssikring - dvs. håndtering af skadevoldende overfladevand - bliver 
mere aktuelt i kommunerne, bliver der foretaget flere og flere optimeringer af serviceni-
veau, både lokalt i enkelte risikoområder og for hele kommuner. Vi oplever, at der er op-
stået forskellige tolkninger af, hvordan optimeringen gennemføres mest hensigtsmæssigt, 
samt at der mangler en generel praksis for, hvordan disse analyser bør gennemføres. 

I denne artikel diskuterer vi, hvilken tilgang der er opstået i forhold til inkludering 
af modelusikkerhed i optimeringen af serviceniveau for skybrudssikring, samt 
præsenterer nogle udfordringer ift. den eksisterende tilgang. Dermed håber vi at 
åbne for diskussionen om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at udnytte hydraulisk 
modelarbejde i samfundsøkonomisk optimering af serviceniveau for skybrudssikring. 

Spildevandskomiteens skrifter og praksis til benyttelse af modelusikkerhed

Med modelusikkerhed refererer vi til parameterusikkerhed i den hydrauliske model som 
skyldes, at forskellige parametre som indgår i modellen (for eksempel Manningtallet, 
afløbskoefficienten etc.) ikke er eksakt kendte. Se Infoboks 1 for introduktion til modelu-
sikkerhed og valg af sikkerhedsfaktorer. For en detaljeret beskrivelse af modelusikkerhed 
og øvrige usikkerheder henviser vi til Spildevandskomiteens Skrift 27. 

Skrift 27 beskriver blandt andet, hvordan traditionelle afløbssystemer bør dimensioneres, 
metode for hvordan man kan tage højde for usikkerheder i form af sikkerhedsfaktorer og 
fastslår minimumskrav for afløbssystemets serviceniveau. Den samlede sikkerhedsfaktor 
i hydrauliske modeller er ifølge Skrift 27 produktet af klimafaktor, modelusikkerhedsfaktor 
og fortætningsfaktor. I denne artikel fokuserer vi alene på sikkerhedsfaktoren for modelu-
sikkerhed. 

Figur 1. 
I samfundsøkonomisk optimering af service-
niveau beregnes samlede anlægsomkostninger 
(anlæg, drift, reinvestering) og oversvøm-
melsesrisiko for forskellige serviceniveauer. 
I takt med at serviceniveauet øges, stiger 
anlægsomkostningerne, imens oversvøm-
melsesrisikoen reduceredes. Ved beregning af 
samlede omkostninger opsummeres anlæg-
somkostninger og oversvømmelsesrisiko.  
Det optimale serviceniveau findes der, hvor  
de samlede omkostninger minimeres.



36 Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken   EVA

I Skrift 31 præsenteres et nyt koncept, dvs. serviceniveauet for skybrudssikring (kaldet 
funktionskrav for vand på terræn), som tager højde for, hvordan vand bør håndteres  
når det ikke længere kan være i afløbssystemet og dermed forårsager skadevoldende  
oversvømmelser på terræn. Skrift 31 tilgangen til vurdering af skybrudssikring er, at 
benytte samfundsøkonomiske analyser, blandt andet optimering af serviceniveau.  
Det er denne metode vi fokuserer på her i artiklen. Skrift 31 siger om modelusikkerhed  
at (side 15 i Skrift 31):

Denne paragraf er, i nuværende praksis, blevet tolket forskelligt. For eksempel, har der 
opstået en tilgang til optimering, hvor oversvømmelsesrisiko beregnes uden modelusik-
kerhedsfaktor og anlægsomkostninger for skybrudssikring med modelusikkerhedsfaktor.  
I denne tilgang antages, at dimensionspraksis for traditionelle afløbssystemer (fra Skrift 27) 
direkte kan implementeres ved dimensionering af overfladeløsninger for skybrudssikring. 

I denne artikel viser vi med en indledende analyse, at der er betydelig forskel mellem 
et traditionelt afløbssystem og skybrudssikringsløsninger på overfladen, hvilket gør det 
problematisk direkte at implementere anbefalingerne omkring modelusikkerhed fra Skrift 
27 til dimensionering af skybrudssikringstiltag. Derudover viser vi, med et konceptuelt 
eksempel, at det også er matematisk tvivlsomt i en økonomisk optimering at pålægge 
modelusikkerhedsfaktor på anlægsomkostninger, men ikke på oversvømmelsesrisikoen. 

Modelusikkerhed og skybrudssikring
Ifølge Skrift 27 skal sikkerhedsfaktoren for modelusikkerhed pålægges vandføringen.  
I hydrauliske simuleringer lægges modelusikkerheden imidlertid af praktiske hensyn på 
nedbøren, fordi der kan antages en 1:1 proportionalitet mellem nedbørens intensitet og 
vandføringen i afløbssystemet. 

I forbindelse med et skybrudsprojekt i Buddinge området i Gladsaxe Kommune gen-
nemførtes en række hydrauliske simuleringer, vist i Tabel 1. I en indledende analyse af 
simuleringsresultaterne vurderedes forholdet mellem valgt modelusikkerhedsfaktor, reg-
nintensitet og det maksimale vandvolumen på overfladen på et givent tidspunkt gennem 
nedbørshændelsen. Sidstnævnte antages at være et udtryk for omfanget af skader og 
dermed proportionalt med anlægsinvesteringer for at forhindre disse.

Det skal bemærkes, at i de samfundsøkonomiske beregninger skal  
skaderne opgøres uden brug af sikkerhedsfaktorer på den statistiske  
modelusikkerhed i beregningerne…      … Dermed er analysen baseret  
på det bedste bud på, hvordan den faktiske risiko er, både i nutiden  
og i fremtiden.  I risikoanalysen er det det konkrete afløbssystem, der  
anvendes. Dette afløbssystem bør dimensioneres efter principperne i 
Skrift 27 og altså med en anden anvendelse af sikkerhedsfaktorerne,  
end hvad der anvendes i nærværende skrift.

”
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Hvad er modelusikkerhed og sikkerhedsfaktorer?
Når vi planlægger afløbssystemer, klimatilpasning og skybrudssikring i bymiljøer arbejder vi med 
hydrauliske modeller, hvis opgave er at fortælle os hvordan, vandet strømmer i afløbssystemet 
og hvor det opstuver på terræn og skaber oversvømmelser. Modellerne bliver konstant bedre til 
at beskrive den virkelige verden, men der er fortsat stor usikkerhed i modelresultaterne. Årsagen 
er, at der er mange usikre parametre (for eksempel manningtallet, befæstelsesgraden og 
afløbskoefficienten) i modellerne, som vi bliver nødt til at estimere og forsimple. 

Spildevandskomiteens Skrift 27 beskriver med eksempler hvilken størrelse modelusikker-
heden i hydrauliske modeller kan forventes at have. Modelusikkerheden beskrives som en 
sandsynlighedsfordeling, visualiseret på Figur 2 (venstre figur). Middelværdien kan ses som det 
vi højst sandsynligt forventer os at få som resultat, imens vi ved at der er 50 % chance for både 
over- og underestimering.  

For at benytte resultaterne fra de hydrauliske modeller til dimensionering, bliver modelusik-
kerheden lagt ind i modellen som en modelusikkerhedsfaktor, som ifølge Skift 27 anbefales 
at være én standardafvigelse (Figur 2, højre figur). Dette betyder for en normalfordeling, at vi 
øger sikkerheden for, at vi ikke underdimensionerer afløbssystemet, til 84 %. I praksis er den 
modelusikkerhedsfaktor vi anvender ofte 1,1 – 1,2, hvilket betyder, at systemet dimensioneres 
til at være 10-20 % større end det der ud fra eksisterende viden er det bedste bud på, hvad der 
er nødvendigt. Med en modelusikkerhedsfaktor øger vi altså sikkerheden for, at vi har 
dimensioneret afløbssystemet tilstrækkeligt stort ift. de funktionskrav, der er er stillet til 
afløbssystemets funktion.

Infoboks 1.  
Introduktion til modelusikkerhed og sikkerhedsfaktorer

Figur 2. 
Venstre: Modelusikkerhed er iboende i hydrauliske simuleringer, fordi vi ikke kan beskrive alle variabler præcist. 
Dette beskrives med en sandsynlighedsfordeling. Middelværdien beskriver en situation hvor det er 50 % sandsyn-
lighed at resultatet både er større eller mindre. 

Højre: Sikkerhedsfaktorer anvendes for at tage højde for modelusikkerheden. Ved at inkludere sikkerhedsfaktoren 
i vandføringen øger sikkerheden for, at systemet er tilstrækkeligt stort. Skrift 27 anbefaler minimum én standarda-
fvigelse, hvilket modsvarer at vi øger sikkerheden for at systemet er tilstrækkeligt stort til 84 % (hvis modelusik-
kerhed er normalfordelt).
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Resultatet af analysen, dvs. forholdet mellem regnintensitet og procentuel forøgelse af 
oversvømmelsesvolumenet med forskellige sikkerhedsfaktorer, er vist på Figur 3.  
Analysen viser, at når der dimensioneres for skybrudsløsninger på overfladen, 
holder antagelsen omkring 1:1 proportionalitet mellem modelusikkerhedsfaktoren 
pålagt nedbøren og resulterende vandvolumen på terræn ikke.

Figur 3 viser for eksempel, at en 50 års hændelse med 1,1 eller 1,2 modelusikkerheds-
faktor, resulterer i 40 %, respektive 80 % større oversvømmelsesvolumen. For en 100 års 
hændelse resulterer de samme modelusikkerhedsfaktorer i 30% og 60 % større volume-
nen på terræn. Dette betyder, at ved dimensionering af skybrudsanlæg på overfladen 
kan man ikke anvende sikkerhedsfaktoren på samme måde som ved dimensione-
ring af et traditionelt afløbssystem. Det vil sige, at modelusikkerhedsfaktoren ikke kan 
pålægges regnintensitet ved dimensionering af skybrudsanlæg fordi dette øger oversvøm-
melsesvolumenet betydeligt mere end hvad der kan anses for hensigtsmæssigt.

Det faktum, at mængden af vand på terræn procentvis stiger mere end den sikkerhedsfak-
tor, der ganges på nedbøren, er illustreret i Figur 4.  Figuren viser, at systemets kapa-
citet (dvs hvad der kan modtages af ledningsnet og grønne områder uden at forårsage 
oversvømmelser), ikke ændres når der tilføres sikkerhedsfaktorer på nedbøren, og at den 
resterende ”oversvømmelsesgivende” nedbør derfor bliver forholdsvis større, end hvad 
sikkerhedsfaktoren i sig selv giver anledning til. Systemkapaciteten er i figuren antaget at 
være 50 mm, men den præcise størrelse af denne varierer fra sted til sted i oplandet, og 
er formentlig heller ikke den samme for befæstede og ubefæstede områder

Den naturlige konsekvens af, at modelusikkerhedsfaktoren øger vandvolumenen bety-
deligt mere end forventet, er visualiseret i Figur 5 for et skybrudsbassin. Et hydraulisk 
simuleringsresultat uden faktor for modelusikkerhed repræsenterer vores bedste bud 
baseret på den viden, vi har om systemet. Fordi vi er usikre på vores resultat lægger vi 
en sikkerhedsfaktor på, for eksempel, 1,2 i dimensioneringen af bassinet og forventer os 
dermed et 20 % større vandvolumen. I realiteten, uden at vi i det hydrauliske modelarbej-
de nødvendigvis opdager det, dimensionerer vi et bassin som er 80 % større end vores 
bedste bud. Konsekvensen af dette er, at skybrudsbassinerne bliver uhensigts-
mæssigt store og dermed dyre ift. det sikringsniveau, vi har tiltænkt.  

Tabel 1. 
Den samlede sikkerhedsfaktor er produktet af klimafaktoren og modelusikkerhedsfaktoren  
(her antages, at fortætningsfaktoren er 1). I dette projekt blev brugt en modelusikkerhedsfaktor  
på 1.1. Samlet blev gennemført 8 hydrauliske simuleringer.

Hændelse Klimafaktor Modelusikkerhedsfaktor Samlet 
sikkerhedsfaktor 

Vanddybde 
(mm nedbør, 

CDS 12 h) 

Max 1 min 
intensitet 

(µm/s) 

Max vand 
på terræn 

(m³) 

T10 (2018) 1 1.1 1.1 54,89 45,79 398 

T20 (2018) 1 1.1 1.1 63,17 52,52 2.957 

T10 (2118) 1.3 1.1 143 71,36 59,53 7.420 

T50 (2018) 1 1.1 1.1 76,87 62,12 10.999 

T20 (2118) 1.32 1.1 1.452 83,38 64,35 14.259 

T100 (2018) 1 1.1 1.1 90,63 69,94 18.720 

T50 (2118) 1.35 1.1 1.485 103,77 83,86 25.172 

T100 (2118) 1.4 1.1 1.54 125,97 97,97 35.704 
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Figur 5. 
Med en modelusikkerhedsfaktor på, for eksempel 1,2, forventer vi, at  
vi øger volumenet på et bassin med 20 % for at være sikre på, at bassinet  
er tilstrækkeligt stort, men i realiteten bliver bassinet betydeligt større.  
Dette resulterer i, at vi overdimensionerer vores anlæg ift. det sikringsniveau 
vi tror vi dimensionerer til, og dermed leder vores skybrudssikring til 
betydelige overinvesteringer.

Figur 4. 
Konceptuel principskitse, der viser 
at den oversvømmelsesgivende del 
af nedbøren øges med mere end 
sikkerhedsfaktoren. F.eks. vil en 
sikkerhedsfaktor på 1,1 (midterste 
søjle) give anledning til, at den 
oversvømmelsesgivende del af 
nedbøren øges fra 32 til 40 mm, 
svarende til 25%.

Figur 3. 
Forhold mellem regnintensitet og 
forøgelse i vandvolumenet (%) ved 
anvendelse af forskellige sikker-
hedsfaktorer
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Modelusikkerhed og samfundsøkonomisk optimering
Det ”ujævne forhold” mellem sikkerhedsfaktor og forøgelse i oversvømmelsesvolumenen 
på terræn betyder i den samfundsøkonomiske optimering, at anlægsomkostningerne for 
skybrudssikringen bliver større, end man egentlig har tænkt sig. Dette er visualiseret på 
Figur 6. I eksemplet er til venstre visualiseret en situation, hvor modelusikkerhedsfaktoren 
er inkluderet i anlægsomkostninger men ikke på oversvømmelsesrisikoen. Til højre visua-
liseres, hvordan resultatet fra optimeringen ændres, hvis der ikke inkluderes en modelu-
sikkerhedsfaktor i det hydrauliske modelarbejde ved beregning af anlægsomkostninger. 
Her reduceres anlægsomkostningerne, hvilket reducerer de samlede omkostninger, og 
dermed øges det optimale serviceniveau for skybrudsikring. 

Spørgsmålet er, hvilket der er det ”rigtige” optimum? Det rigtige optimum er, uden tvivl, en 
sandsynlighedsfordeling. Idet vi inkluderer en modelusikkerhed, der reelt matematisk be-
skrives som en fordeling, resulterer det i, at vores optimale serviceniveau også er usikkert 
og dermed ligeledes en fordeling. Dette er visualiseret på Figur 7. Begge resultater vist på 
Figur 6 er blot ét punkt på denne fordeling, og dermed er hverken det ene eller det andet 
”rigtigt”, men snarere to ”snapshots” af en mere kompliceret fortælling. 

I praksis er det ikke muligt at dimensionere et anlæg med udgangspunkt i en fordeling 
og derfor er man nødt til at vælge ét tal til at beskrive det optimale serviceniveau for 
skybrudssikring. Vi kan kun anbefale, at man efterstræber at finde middelværdien, hvilket 
modsvarer vores bedste bud på det mest optimale serviceniveau. Middelværdien fås 
kun ved at estimere både anlægsomkostninger og oversvømmelsesrisiko uden 
modelusikkerhedsfaktor. 

Hvis vi udfører optimeringen med en sikkerhedsfaktor på anlægsomkostningerne men 
ikke på oversvømmelsesrisikoen vil vi, i modsætning til at identificere vores bedste bud, 
altid ramme den venstre side af middelværdien i sandsynlighedsfordelingen for optimalt 
serviceniveau (se Figur 7). Dette kan i praksis tolkes som, at vi udpeger et serviceniveau 
som er lavere end vores bedste bud og dermed underestimerer vi det optimale serviceni-
veau for skybrudssikring. 

Figur 6. 
Venstre: Samfundsøkonomisk optimering med sikkerhedsfaktor på anlægsomkostninger, men ikke 
på oversvømmelsesrisikoen. Højre: Samfundsøkonomisk optimering hvis både anlægsomkostninger 
og oversvømmelsesrisikoen beregnes uden sikkerhedsfaktor for modelusikkerheden.
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Vi mener, at en samfundsøkonomisk optimering, hvor en sikkerhedsfaktor for modelusik-
kerhed pålægges anlægsomkostninger – men ikke oversvømmelsesrisikoen – resulterer i 
et paradoks. Selv om det grundlæggende formål med benyttelse af sikkerhedsfaktorer er, 
at vi vil sikre os mod at underdimensionere, leder sikkerhedsfaktoren for modelusikkerhed 
i optimeringen til det stik modsatte. Når vi lægger sikkerhedsfaktor for modelusikker-
hed på anlægsomkostninger, sikrer vi, at vi altid underestimerer serviceniveau for 
skybrudssikring og i praksis betyder det, at vi bevist vælger at underinvestere i 
skybrudssikring i vores samfund.

Figur 7. 
Optimalt serviceniveau er usikkert 

og dermed en fordeling. 
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Diskussion
Baseret på det indledende analysearbejde præsenteret i denne artikel har vi udpeget tre 
problemstillinger, som bør uddybes: 

Har vi behov for sikkerhedsfaktorer ved dimensionering af 
skybrudsanlæg?
Modelusikkerhedsfaktorens brug stammer fra behovet at sikre os, at vi lever op til de 
minimumskrav, der skal imødekommes ved dimensionering af afløbssystemet. Da er det 
ikke tilstrækkeligt, at man er 50 % sikker at kravet opnås. Ved at bruge en modelusikker-
hedsfaktor, øger vi sikkerheden, og dermed reducerer vi risikoen for, at afløbssystemet 
bliver underdimensioneret. I disse situationer, hvor vi har en forpligtelse at opnå et krav, 
er det nødvendigt at vi benytter os af sikkerhedsfaktorer. 

I skybrudssikring er situationen anderledes. Her er det som udgangspunkt ikke en forplig-
telse til at leve op til et krav. I samfundsøkonomisk optimering er formålet at finde det ser-
viceniveau for skybrudssikring, hvor de samlede omkostninger for samfundet minimeres. 
Dette serviceniveau er ikke en forpligtigelse, men noget vi sigter imod. Man kan med 
rette stille det spørgsmål, om det overhovedet giver nogen mening at optimere samtidig 
med, at man vil være sikker på at anlæggene ikke er for små. Det er nemlig modstridende 
at man samtidigt prøver at både optimere og oversikre. 

Den eneste måde at øge sikkerheden for, at vi rammer det optimale sikringsniveau 
er, at 1) øge vores viden omkring fremtidige udfordringer og 2) implementere et adaptivt 
system som kan ombygges og forbedres i takt med, at vi forstår fremtidige udfordringer 
bedre. Vi hævder, at en sikkerhedsfaktor på skybrudsanlæg i de fleste situationer derfor 
ikke er nødvendig, og endda – stik mod forventning – kan medføre betydelige underinve-
steringer.

Hvordan kan modelusikkerhed inkluderes i skybruds- 
dimensionering?
Vi har vist, at anvendelsen af modelusikkerhedsfaktorer kan være uhensigtsmæssig ved 
dimensionering af skybrudsanlæg når modelusikkerhedsfaktoren anvendes på samme 
måde, som ved dimensionering af afløbssystemet, dvs. ved at pålægge en sikkerheds-
faktor på nedbøren. Ved direkte at implementere dimensioneringstilgangen fra Skrift 27 til 
skybrudssikring, overdimensionerer vi skybrudsanlæggene betydeligt. 

I praksis findes situationer, hvor skybrudsanlæg har behov for en øget sikkerhed. Disse 
anlæg kan, for eksempel, være tunnelløsninger (med meget lang levetid), hvor den øko-
nomiske konsekvens af mulig underdimensionering er betydelig ift. den ekstra omkostning 
det er, at lave tunnelen lidt større. Mange skybrudsløsninger er dog overfladeløsninger 
med en kortere teknisk levetid, hvor en øget sikkerhed ikke nødvendigvis er relevant. 

Vi hævder, at de eksisterende retningslinjer for, hvordan afløbssystemer dimensioneres, 
ikke kan benyttes i skybrudssikring. Hvis der skal pålægges øget sikkerhed i dimensi-
onering af enkelte skybrudsanlæg, skal retningslinjerne for hvordan dette foretages for 
skybrudsløsninger opdateres således, at en sikkerhedsfaktor på 1,2 virkelig modsvarer en 
20 % forøgelse af dimensioneringen. 
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Hvordan kan modelusikkerhed inkluderes i samfunds- 
økonomisk optimering?
Som vi tidligere beskrev, er det samfundsøkonomisk optimale serviceniveau noget som 
vi skal sigte imod, og ikke noget vi har en forpligtigelse at overholde. Dette er en vigtig 
forskel i diskussionen om, hvorvidt samfundsøkonomisk optimering bør inkludere en 
modelusikkerhed i form af sikkerhedsfaktorer.

Benyttelse af sikkerhedsfaktor på anlægsomkostninger bliver ekstra problematisk, hvis 
analyseresultatet indikerer, at det overhovedet ikke kan betale sig med øget sikring mod 
fremtidige ekstreme regnhændelser. Verdens ledende klimaforskere er alle enige i, at vi 
i fremtiden vil møde store udfordringer med varmere klima, og det er ikke et tilfredsstille-
de resultat at hævde, at vi ikke har behov for skybrudssikring fordi sikringen er for dyr i 
forhold til de fordele vi får.  

Dog er det vigtigt at tage hensyn til, at vores hydrauliske modeller ikke kan beskrive 
den virkelige verden eksakt. En god måde at inkludere modelusikkerhed i samfunds-
økonomisk optimering er gennem en usikkerhedsanalyse, hvor modelusikkerheden kan 
inkluderes som den egentlige sandsynlighedsfordeling på BÅDE oversvømmelsesrisikoen 
OG anlægsomkostningerne. Resultatet fra en usikkerhedsanalyse er et sikkerhedsinterval 
for det optimale serviceniveau, som er en kombination af alle usikkerheder i analysen, 
inklusive modelusikkerhed.
 

Konklusion
Vi hævder, at der er et behov for at opstille mere generelle retningslinjer for hvordan 
modelusikkerhed, og hydrauliske modeller generelt, skal bruges ved dimensionering af 
skybrudsanlæg og som input til samfundsøkonomisk optimering af serviceniveau for 
skybrudssikring. I denne artikel har vi beskrevet problemstillingen på en overordnet måde. 
Der er behov for flere uddybende analyser for at opstille retningslinjer som giver vores 
samfund den bedst mulige skybrudssikring. 
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Indledning
En central del i implementeringen af København Kommunes skybrudsplan er konstruk-
tionen af skybrudstunneler og store tilbageholdelsesvolumener for at håndtere over-
svømmelserne. Disse store anlægsarbejder er rygraden i en plan, hvor et succeskriterie 
er opnåelsen af blå-grønne byrum af høj kvalitet med skybrudshåndteringsinitiativer på 
overfladen. I denne artikel præsenteres de designvalg, der ligger til grund for en skybrud-
stunnel i en del af det centrale København (Vesterbro), der er karakteriseret  
ved lavtliggende kystnært terræn.

Baggrund
Formålet med skybrudsplanen for København (2012-2013), var at fastlægge den over-
ordnede ramme til at håndtere en 100 års regnhændelse i et forventet fremtidigt klima. 
Plandesignet skulle overholde danske og kommunale standarder ved at tage højde for 
øgede regnintensiteter (+40%) og stigende middelvandstand (+1,0m).

De foreslåede initiativer i de konkrete planer til håndtering af skybrud var mange, og var 
generelt baseret på design for overskridelse af kapaciteten af afløbssystemets normale 
serviceniveau for stuvning til terræn (Balmforth et al. 2006): Tilbageholdelse i terræn/
LAR og overfladeafstrømning af overskydende vandmængder så vel som overfladiske 
tilbageholdelsesvolumener med byrumsmæssig multifunktion. På grund af det flade og 
bebyggede terræn i København og på Frederiksberg, blev der nedstrøms i systemet 

Tunneldesign til at 
håndtere ekstreme 
regnhændelser på  
Vesterbro i København

Af: Toke Sloth Illeris,  
HOFOR A/S

Urbanisering medfører ofte 
byudvikling i lavtliggende 
tidligere vådområder.  
At designe systemer til at 
håndtere ekstreme regn- 
hændelser i kombination 
med stigende havniveau er 
især en udfordring i disse  
områder. 

Af: Jakob Badsberg Larsen,  
NIRAS A/S 
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inkluderet skybrudstunneler som centrale elementer i skybrudsplanen (København og 
Frederiksberg Kommune og Rambøll A/S, 2013).

Siden den politiske vedtagelse af planen, har der været lagt et betydeligt arbejde i at 
planlægge de centrale nedstrøms elementer til udførelse for på den måde at skabe den 
nødvendige rygrad og rand for implementeringen af skybrudsplanernes opstrøms ele-
menter: LAR, overfladeafstrømning af overskydende vandmængder og multifunktionelle 
tilbageholdelsesvolumener på terræn.

I det følgende forklares de centrale designvalg for skybrudshåndtering på Vesterbro i 
København: En ny skybrudstunnel og en pumpestation med en kapacitet på 20 m³/s. 
Oplandet til tunnelen dækker et areal på omkring 10 km² i Københavns Kommune (meget 
tæt bebygget beboelses/erhvervs områder) og Frederiksberg Kommune (tæt bebyggelse, 
hovedsageligt beboelse). Skybrudstunnel og pumpestation på Vesterbro skal, sammen 
med diverse tiltag på terræn håndtere vand fra ca. 1/3 af dette areal. Skybrudsplanen for 
den øvre 2/3 af oplandet er i høj grad baseret på LAR/lokal tilbageholdelse og transport 
af overskydende vandmængder til større tilbageholdelsesvolumener i grønne områder 
og større offentlige pladser. I øjeblikket pågår et intenst arbejde på at fastlægge de 
nærmere detaljer for projektet for den øvre 2/3 af oplandet og hvordan udfordringerne her 
bedst kan løses og stadig leve op til rammerne fra skybrudsplanerne for København og 
Frederiksberg. Den lavere 1/3 af oplandet (Vesterbro, samt en mindre del af Frederiks-
berg) er et meget tæt bebygget lavtliggende beboelsesområde, der har oplevet gentagne 
oversvømmelser i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Der er yderst begrænset 
plads til lokal tilbageholdelse, og med den igangværende byfortætning er der kamp om 
pladsen. Derudover er terrænet fladt og med terrænkoter helt ned til kote +1,6m. Derfor 
er især dette delopland udfordret af stigende havvandstand, hvilket gør klimatilpasning og 
skybrudssikring til en både meget nødvendig og udfordrende opgave.

Figur 1. 
Oversvømmelse på Vesterbro 

i København, August 2014
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Design
En detaljeret 1D MIKE URBAN netværksmodel blev opbygget på grundlag af en led-
ningsdatabase over både afløbssystemet i Københavns og Frederiksbergs kommune. 
Modellen blev verificeret med flow og vandstandsmålinger, billeder af oversvømmelser i 
de påvirkede områder samt geo-kodet forsikringsinformation om skader i forbindelse med 
tidligere oversvømmelser. Modellen blev brugt til en 1D-2D (Mike Flood) beregning af de 
oversvømmede områder for at vurdere oversvømmelsernes omfang. Det overskydende 
oversvømmelsesvolumen på Vesterbro er med modellen beregnet til ca. 150.000m³ i en 
fremtidig 100 års regnhændelse. Oversvømmelsen kan, grundet den tætte bebyggelse, 
kun i begrænset omfang tilbageholdes i området, men må i det store hele føres ud af 
oplandet for at kunne håndtere en 100 års hændelse om 100 år og overholde Køben-
havns serviceniveau for vand på terræn. Københavns Havn ligger 900-1.300m væk fra 
de oversvømmede områder. Overfladeafstrømning er ikke muligt grundet en 150m bred 
jernbanegrav mellem Vesterbro og havnen. Det gav derfor god mening at arbejde videre 
med en tunnel i de videre hydrauliske analyser og anlægstekniske forundersøgelser.

Baseret på de indledende hydrauliske analyser, stod det klart at der er yderst begrænset 
højde til hydrauliske tab i forbindelse med opsamling af skybrudsvand, udløb fra tunnelen 
til havnen samt hydrauliske tab i selve tunnelen. Det stod også klart, at projektøkonomien 
ville lide som følge af behovet for en meget stor tunnel, hvis der skulle afledes ved gravita-
tion. Med en fremtidig havvandstand på +1,0 vil der kun være ca. 0,6 meters højdeforskel 
mellem havniveau og terrænet på Indre Vesterbro.

På den baggrund, blev det besluttet, at for at få den nødvendige hydrauliske gradient, 
skulle udløbet til havnen ske gennem en pumpestation udstyret med store propellerpum-
per. Det mere detaljerede hydrauliske design tager udgangspunkt i denne beslutning.
Særligt på grund af tunnelering som udførselsmetode, skulle antallet af skakte holdes 
på et minimum. De indledende beregninger indikerede, at indtaget af overskydende sky-
brudsvand til tunnelen, skulle være i størrelsesordenen 15-25m³/s. Denne vandmængde 
af regnopspædet spildevand var i det indledende arbejde planlagt at skulle transporteres 
til tunnelen på terræn. Transport på terræn blev efterfølgende vurderet svært realiserbart 
på grund af de stedlige terrænforhold, hvorfor der blev identificeret et stort behov for 
supplerende ledninger til transport af skybrudsvand. Samtidig blev indtag af store flows 

Figur 2. 
Skybrudstunnel (rød pil), opland 

(rød linje) og Københavns og 
Frederiksberg Kommune.
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fra terræn vurderet at være en stor teknisk udfordring grundet behovet for nye brønde og 
vejriste, samt risiko for personskade ved kontakt med sanitært spildevand og risiko ved 
færdsel over afskudte dæksler. Derudover betyder eksisterende underjordiske infrastruk-
tur, herunder Københavns Metro, at anlæggelsen af et sådant ledningsnet ville være en 
stor belastning for projektets økonomi.

Det blev derfor i projektet besluttet at tunnelen skal modtage vandet gennem underjordi-
ske skybrudsspjæld fra det eksisterende fællessystem. Der blev lavet en analyse af hvor 
de mest fordelagtige placeringer af spjæld ville være. Et eksisterende rørbassin blev valgt 
til den primære forbindelse på grund af rørets store dimension og orientering vinkelret på 
den generelle flowretning mod havnen. Det var gennem denne ledning muligt at forbinde 
store dele af oplandet til tunnelen og øge den hydrauliske gradient og kapacitet fra de 
lavtliggende områder i oplandet med hyppige oversvømmelser. Ud over de praktiske og 
økonomiske fordele ved denne løsning, så medfører det underjordiske indtag af vand 
også helbredsmæssige fordele i forhold til indtag af skybrudsvand i overfladen, og kontakt 
med opspædet spildevand bliver holdt på et minimum med den valgte løsning. De valgte 
skaktplaceringer tæt på terrænets lavpunkter giver samtidig god mulighed for at mindre 
vandstrømme på terræn kan opsamles og afledes til tunnelen.

Løsning
Tunnelen og pumpestationen kommer til at have en kapacitet på 20m³/s og kan aflede 
150-200.000m³ opspædet spildevand under en 100-års hændelse. Tunnelen vil komme i 
brug hvert 5-10 år. Det igangværende arbejde inkluderer detaljeret design af skakte, pum-
pestation, skybrudsspjæld, herunder CFD beregninger og vedligeholdelsesplanlægning. 
På lang sigt kan tunnelen blive et centralt element i at opretholde funktionen af det kyst-
nære fællessystem under stigende havvandstand og en del af en regnvandsseparering i 
området.
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Figur 3. 
Linjeføringen af skybrudstunnelen (rød linje), 
skakte, underjordisk flow til tunnelen (røde pile) 
og overflade afstrømning til tunnelen (grønne 
pile) Beregnet oversvømmelse ved en 100 års 
hændelse uden tunnelen er også vist.



Udgivet af Ingeniørforeningen, IDA · Spildevandskomiteen · Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken, EVA · September 2018 · evanet.dk


